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Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky

ČOV Sokoľany- DZ Energetika
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia
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Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A

Základné informácie

1.
1.1
1.2
1.3

Názov prevádzkovateľa
Právna forma
Druh žiadosti

Adresa sídla prevádzkovateľa
Poštová adresa (pokiaľ sa líši
od vyššie uvedenej)
1.6 www adresa
1.7 Štatutárny zástupca,
funkcia v spoločnosti
1.8 IČO
1.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
1.10 Výpis z obchodného registra
alebo z inej evidencie
1.11 Splnomocnená kontaktná osoba
1.4
1.5

1.12 Identifikácia spracovateľa
predkladanej žiadosti

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Jestvujúca prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie
po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ

X

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
www.usske.sk
Ing. Miloš Fodor - Generálny manažér pre environment
36 199 222
OKEČ 27.10, NOSE – P 104.12
11711/V
Príloha č.
Ing. Jozef Vozáry
t. č. +421(0)55 673 7174, mobil: +421(0) 917 704 239
e-mail: jvozary@sk.uss.com
útvar GM pre environment, úsek VP pre inžinierske činnosti a
inovácie spol. U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice

Informácie o povoľovanej prevádzke

2.
2.1
2.2
2.3

Názov prevádzky
Adresa prevádzky
Umiestnenie prevádzky

2.4
2.5

Počet zamestnancov
Dátum začatia
a predpokladaného ukončenia
činnosti prevádzky
Kategória činnosti, do ktorej
prevádzka spadá podľa prílohy
č.1 zákona o IPKZ

2.6

2.7

2.8
2.9

ČOV Sokoľany – DZ Energetika
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Kraj: Košický
Okres: Košice II.
Katastrálne územie: Železiarne
V juhozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
Divízny závod Energetika
Prevádzka: ČOV Sokoľany
Bez zmeny
6. Ostatné činnosti
6.11. Nezávisle prevádzkové čistenie odpadových vôd, na ktoré sa
nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky,
na ktoré sa vzťahuje tento zákon
-

Hodnota príslušného
rozhodovacieho parametra
v danej kategórii (podľa prílohy
č.1 zákona o IPKZ)
Prevádzkovaná kapacita
Prevádzkovaná doba - bez zmeny
a prevádzkovaná doba (hod.)
Kategorizácie zdrojov
5. Nakladanie s odpadmi a krematóriami
znečisťovania ovzdušia podľa
5.3.2.Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia
Prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č.
podľa počtu ekvivalentných obyvateľov., b) centrálne čistiarne
410/2012 Z.z.
odpadových vôd priemyselných podnikov viac ako 2000.
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3.0

Parcelné čísla a druh stavebného
pozemku, s uvedením
vlastníckych alebo iných práv
podľa katastra nehnuteľnosti

Čísla parciel sú uvedené z k.ú. Železiarne, k.ú. Šaca (okres
Košice II., obec Košice-Šaca), k.ú. Barca (okres Košice IV.,
obec Košice-Barca), k.ú. Bočiar (okres Košice-Okolie, obec
Bočiar), k.ú. Seňa (okres Košice-Okolie, obec Seňa), k.ú.
Čaňa (okres Košice-Okolie, obec Čaňa), k.ú. Gyňov (okres
Košice-Okolie, obec Gyňov), k.ú. Bukovec (okres KošiceOkolie, obec Bukovec), k.ú. Kechnec (okres Košice-Okolie,
obec Kechnec) vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o..
LV č. 753 a LV č. 1944, k.ú Železiarne
13/2, 13/3, 13/4, 13/10, 13/11, 13/12, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16,
13/17, 13/18, 13/19, 13/20, 13/21, 13/24, 13/27, 14/2, 34/14,
51/12, 51/20, 51/33, 51/34, 53/6, 53/7, 53/8, 53/41, 53/42, 53/43,
56/2, 60/5, 96/6, 126/38, 126/67, 129/13, 129/21, 129/23, 129/30,
129/31, 129/58, 129/59, 129/60, 129/65, 129/71, 129/103,
129/104, 129/108, 129/109, 129/110, 129/111, 129/112, 129/113,
129/121, 129/126, 129/127, 129/128, 129/129, 129/130, 129/139,
129/152, 129/156, 129/159, 129/160, 129/163, 129/164, 129/167,
129/168, 129/169, 129/170, 129/171, 129/58, 132/48, 134/7,
134/13, 140/2, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 140/46,
140/47, 140/48, 140/49, 140/117, 150/36, 151/36, 151/37, 151/64,
153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14, 153/17, 153/29,
153/45, 159/6, 159/7, 159/8, 159/9, 159/10, 159/11, 159/12,
159/13, 159/14, 159/15, 159/16, 159/19, 159/20, 159/22, 159/24,
159/25, 159/26, 159/27, 159/29, 159/30, 159/34, 159/36, 159/37,
159/44, 159/45, 159/46, 160/9, 160/15, 160/21, 160/33, 160/50,
160/57, 160/58, 160/61, 160/71, 162/2, 162/5, 162/7, 162/8,
162/9, 162/10, 162/11, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 162/34,
162/35, 162/60, 162/69, 162/75, 162/95, 162/98, 162/99, 162/106,
162/107, 162/108, 162/109, 162/110, 162/113, 162/118, 162/119,
162/120, 162/121, 162/122, 163/3, 163/15, 164/74, 166/5, 166/13,
166/18, 166/31, 168/21, 166/108, 170/8, 170/24, 170/25, 170/31,
170/34, 170/37, 170/44, 170/45, 195/45, 195/63, 195/65, 197/6,
200/8, 203/46, 203/123, 207/2, 207/3, 207/5, 207/6, 207/7, 207/9,
210/3, 213/3, 232, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3200,
3222, 3243, 3244, 3245, 3265, 3272, 3287, 3324, 3351, 3351,
3367, 3368, 3377, 3379, 3380, 3387, 3388, 3530, 3540/2
LV č. 2083, k.ú. Šaca
2009, 2018
LV č. 2627, k.ú. Barca
2615/2, 2648/2, 2648/3, 2648/4, 2648/5, 2648/6, 2648/9, 2650,
2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659
LV č. 390 a LV č. 22, k.ú. Bočiar
65/47, 65/48, 65/50, 65/51, 65/52, 65/53, 65/54, 65/55, 65/56,
65/57, 65/62, 66/14, 66/22, 233/3, 233/4
LV č. 263, k.ú. Seňa
2545/2, 1312/7
LV č. 590, k.ú. Čaňa
1641/1
LV č. 85, k.ú. Gyňov
397/2, 375/3, 375/4, 397/10, 397/11,
LV č. 110, k.ú. Bukovec
710,
LV č. 1167, k.ú. Kechnec
263/4
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Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

5.
5.1

Názov prevádzky podľa platného ČOV Sokoľany-DZ Energetika
integrovaného povolenia
U. S. Steel Košice, s. r. o.

5.2

Číslo platného integrovaného
povolenia

č. 2997-30870/2007/Kov/570021406, zo dňa 31.08.2007
zmenené následnými vydanými rozhodnutiami:
č. 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1z dňa 19.12.2007
č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 z dňa 4.11.2008
č. 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 z dňa 26.01.2009
č. 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 z dňa 27.01.2009
č. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 z dňa 11.05.2009
č. 6514–29767/2009/Mer/570021406/Z6 z dňa 25.09.2009
č. 5613-28472/2009/Kov/570021406/Z7 z dňa 14.09.2009
č. 6259-23186/2009/Kov/570021406/Z8 z dňa 15.07.2009
č. 6757-26346/2009/Wit/570021406/Z9 z dňa 24.08.2009
č. 6759-26347/2009/Wit/570021406/Z10 z dňa 21.08.2009
č. 8221-35864/2009/Kov/570021406/Z11 z dňa 11.11.2009
č. 9533-38787/2010/Kov/570021406/Z12 z dňa 29.12.2010
č. 3736-10118/2011/Kov/570021406/Z13 z dňa 12.04.2011
č. 5180-18895/2011/Haj/570021406/Z14 z dňa 07.07.2011
č. 6645-25094/2011/Wit/570021406/Z15 z dňa 06.09.2011
č. 6789-26197/2011/Haj/570021406/Z16 z dňa 19.10.2011
č. 4996-26600/2011/Hut/570021406/Z17 z dňa 20.9.2011
č. 7992-11258/2012/Hut,Wit/570021406/Z18 z dňa 24. 04 2012
č. 8246-34667/2011/Mil/570021406/Z19 z dňa 05.12.2011
č. 8829-3743/2011/Wit/570021406/Z20 z dňa 13.02.2012
č. 6020-19194/2013/Hut/570021406/Z21 z dňa 30.07.2013
č. 7265-27682/2012/Wit/570021406/Z22 z dňa 19.10.2012
č. 7657-31586/2012/Hut,Wit/570021406/Z23z dňa 03.01.2012
č. 2708-12042/2013/Pal/570021406/Z24, z dňa 06.05.2013
č. 3008 -11688/2013/Wit/570021406/Z25, z dňa 2.5.2013
č. 4631 -18862/2013/Wit/570021406/ZSP26, z dňa 16.07.2013
č. 4635-20739/2013/Ber/570021406/Z27, z dňa 06.08.2013
č. 6099-29160/2013/Mer/570021406/ZSP28 z dňa 06.11.2013
č. 2930-13055/2014/Mer/570021406/ZK29 z dňa 29.04.2014
č. 4790-26678/2014/Wit,Haj/570021406/ZP30 z dňa 07.10.2014
č. 5137-24160/2014/Mer,Hut/570021406/ZK31 z dňa 25.08.2014
č. 5313-24133/2014/Pal/570021406/Z32 z dňa 20.08.2014
č. 6594-300091/2014/Haj/570021406/Z33 z dňa 24.10.2014
č. 1110-1331/2015/Mil/570021406/Z34 z dňa 26.01.2015
č. 686-4630/2015/Wit/570021406/ZK35 z dňa 13.02.2015
č. 2269-15384/57/2015/Jen/Z36 z dňa 29.05.2015
č. 4433-16534/2015/Pal/570021406/Z37 z dňa 11.06.2015
č. 5660-25372/2015/Pal/570021406/Z38 z dňa 08.10.2015
č. 1258-2688/2016/Haj,Mer/570021406/ZSP39z dňa 03.03.2016
č. 8830-3120/2016/Val/570021406/Z40 z dňa 01.02.2016
č. 4050-21367/2015/Pal/570021406/Z41 z dňa 28.07.2016
č. 3896-23727/2016/Ber, Mer/570021406/Z42-SP z dňa 27.07.2016
č. 8170-841/2017/Haj570021406/Z44 z dňa 19.01.2017
č. 8797-11858/2017/Haj/570021406/Z45 z dňa 27.04.2017
č. 5136-24591/Bre,Val/570021406/Z46-SP z dňa 01.08.2017
č. 5137-26041/2017/Bre,Val/570021406/Z47-SP z dňa 17.08.2017
č. 6431-35970/2017/Val/570021406Z/48 z dňa 29.11.2017
č. 1015-10303/2018/Mer/570021406/Z49-SP z dňa 28.03.2018
č. 8948-6153/2018/Val/570021406/Z50 z dňa 28.02.2018
č. 5601/26378/2018/Haj/570021406/Z51z dňa 11.08.2018
č. 5177-29706/2018/Mil/570021406/52 z dňa 28.09.2018
č. 7459-41978/2018/Mil/570021406/Z53 z dňa 13.12.218
č. 8826/57/2019-46884/2020/570021406/Z54-SP z dňa 04.02.2020
č. 9808/57/2019-4595/2020/570021406/Z55-SP z dňa 13.02.2020

5
5.3
5.4

Hodnotenie vplyvov na životné
prostredie zmenou zariadenia
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu
integrovaného povolenia

Nie
X
Áno
Práve prebieha
Príloha č.
Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa
zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. – o IPKZ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa týka:
V zmysle § 3, zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov žiadame:
- v oblasti odpadov:
V zmysle § 3, ods 3., písm. c) ods 6., zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadame o udelenie súhlasu
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.
- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ,
konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie
stavieb a zariadení alebo na činností, na ktoré nie je potrebné povolenie
podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd
a podzemných vôd.
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1) V zmysle § 3, ods 3., písm. c) ods 6., zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zároveň v zmysle podmienky č. 3 a 3a. časti II. Podmienky povolenia,
D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov platného
rozhodnutia SIŽP, Inšpektorát ŽP Košice č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 ďalších
vydaných zmien zo dňa 29.10.2007, žiadame o zmenu súhlasu na nakladanie
s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.
Predmetom zmeny je žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými
odpadmi pozostávajúcej z ich prepravy pre časti prevádzkových súborov samostatných úsekov
nachádzajúcich sa v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu Košice a pre časti
prevádzkových súborov úseku Vodné hospodárstvo nachádzajúcich sa v pôsobnosti územného
obvodu Okresného úradu Košice -okolie.
V zmysle platného integrovaného povolenia č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 z dňa
29.10.2007 v znení ďalších zmien vydaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
inšpektorátom životného prostredia Košice sa v časti I.B. prevádzky ČOV Sokoľany- DZ
Energetika sa nachádzajú prevádzkové súbory v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu
Košice a to
PS – Distibúcia elektrickej energie (DEE)
PS - Technické plyny
PS – Údržba
PS - Nakladanie s vodami ( všetky opisné časti okrem časti Čistiarne odpadových vôd ČOV
Sokoľany)
a časti prevádzkového súboru PS Nakladanie s vodami (Čistenie odpadových vôd z areálu U. S.
Steel Košice, s.r.o., Predčistenie odpadových vôd, Čistiareň odpadových vôd Sokoľany) ktoré sa
nachádzajú sa v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu Košice – Okolie.
Z uvedeného dôvodu žiadame pre časť PS Nakladanie s vodami (Čistenie odpadových vôd
z areálu U. S. Steel Košice, s.r.o., Predčistenie odpadových vôd, Čistiareň odpadových vôd
Sokoľany) o predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pozostávajúcej
z ich prepravy v územnom obvode Okresného úradu Košice – okolie.

2) V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie
súhlasu na zmenu užívania stavby, zariadenia, činností, ktoré môžu ovplyvniť stav
povrchových vôd a podzemných vôd.
Predmetom zmeny je úprava, aktualizácia časti tabuľky č.1 skladovania znečisťujúcich látok na
prevádzkach Vodné hospodárstvo, Technické plyny, Distribúcia elektrickej energie, Údržba DZ
Energetika spol. U. S. Steel Košice, s.r.o.. Dôvodom je zosúladenie objemov skladovacích nádrži
s obsahom schválených Plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného
úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku uvedených
prevádzok. Uvedené nádrže popísané v tabuľke č.1 vydaného platného integrovaného povolenia
č. 2997-30870/2007/Kov/570021406, zo dňa 29.10.2007 v znení neskorších zmien nezodpovedajú
skutkovému stavu.

7
M) NÁVRH PODMIENOK POVOLENIA
Z uvedených dôvodov žiadame o nasledovné úpravy v platnom rozhodnutí č. 299730870/2007/Kov/570021406 v znení ďalších vydaných zmien zo dňa 29.10.2007:
Poznámka:
- nižšie uvedené zmeny, ktoré žiadame vypustiť, upraviť v texte, sú farebne označené červeným
prečiarknutým písmom a nahradenie textu , jeho doplnenie je označené červenou farbou.
V časti ,,II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie,
zneškodnenie odpadov – upraviť text bodu č.3 a 3a nasledovne:
3. Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode Okresného úradu Košice uvedených
v prílohe č. 1.a. integrovaného povolenia sa udeľuje do 10.01.2021 10.01.2024.. Prevádzkovateľ
je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na prepravu
nebezpečných odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP Košice
žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.
3.a Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v územnom obvode Okresného úradu Košice–okolie
uvedených v prílohe č. 1.b. integrovaného povolenia sa udeľuje do 10.01.2021 10.01.2024..
Prevádzkovateľ je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na
prepravu nebezpečných odpadov, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP
Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti.

V časti ,,I. Údaje o prevádzke ČOV Sokoľany – DZ Energetika., B. Opis opatrení a technických
zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, žiadame v PS – Skladovanie
znečisťujúcich látok používaných v prevádzke – upraviť doplniť text tabuľky č. 1 Skladovanie
znečisťujúcich látok pre všetky prevádzky nasledovným znením:
Tabuľka č.1. Skladovanie znečisťujúcich látok
Znečisťujúca
Skladovacia
látka
kapacita
Prevádzka Vodné hospodárstvo - CHÚV Krásna
Miesto skladovania

Manipulačný priestor
oleja tukov a PHM

Olej a plastové
mazivá,
benzín,
motorová nafta,
technický benzín,
odpadový olej

3

4x 0,2 0,3 m
20 l
4 2 x0,2 m3
2 x ,2 m3
1x1,2 m3

Typ nádrže

JP oceľové nádrže
JP oceľové sudy
JP originálne
prepravné obaly
Sudy oceľové
Bandaska
Oceľové sudy
Oceľové sudy

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia
JP záchytné nádrže
oceľové o objeme
1x0,4 m3,
2x0,096 m3,
2x0,064 m3,
1x1,2 m3,
Záchytná nádrž vaňa
tvorená vyspádovanou
betónovou plochou
miestnosti o objeme 0,3
m3 s ochranným
izolačným náterom
voči ropným látkam
vyspádovanou do
betónovej havarijnej
nádrže
o objeme 0,83 m3.
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Miesto skladovania

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Kusové vápno

2x45 t

Hydroxid vápenatý

3x80 m3
3x70 m3

Vápenné hospodárstvo

2 skladovacie
betónové nádrže
o objeme 90 m3

Síran železnatý
Síran železitý
1 skladovacia
betónová nádrž
o objeme 55
52,27 m3

Síranové hospodárstvo

Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia

2 x nadzemné
betónové
zásobníky

Tuhá forma

6 x JP nadzemné
betónové nádrže
2x jednoplášťová,
nadzemná,
betónová nádrž
s kyselinovzdorno
u výmurovkou
a ochranným
náterom
1x jednoplášťová
nadzemná
betónová
izolovaná
tesniacou fóliou
PENEFOL

55 m

jednoplášťová
nadzemná
betónová

Síran železnatý

3x89 m3

JP podzemné
betónové

Síran železnatý

3x24 m3

Prevádzkové JP
podzemné
betónové

Síran železitý

3 skladovacie
nádrže 12 m3

Dvojplášťové
nadzemné
plastové

Stáčacia plocha
4,6 x 4,2
5x5,1 m

Izolovaná
betónová plocha
ošetrená
izolačným
náterom

Síran železnatý
Síran železitý

3

Kvapalná forma

Záchytná nádrž vaňa je
tvorená vyspádovanou
betónovou plochou
miestnosti CHÚV
s ochranným
kyselinovzdorným
náterom s odvodom
do skladovacích nádrží,
vybavených
ultrazvukovým
meraním hladín v
nádržiach

Zberná nádrž je
vybavená
ultrazvukovým
meraním hladiny v
nádrži.
Nádrž vyčistená
a zaslepená pre
zamedzenie ďalšieho
použitia.

Prevádzka Vodné hospodárstvo – ČOV Sokoľany

Síranové hospodárstvo

Síran železitý

Nádrže vyčistené
a zaslepené pre
zamedzenie ďalšieho
použitia
Nádrže vyčistené
a zaslepené pre
zamedzenie ďalšieho
použitia
Izolovaná keramická,
čadičová podlaha,
nádrže vybavené
indikátorom priesaku a
hladinovou
ultrazvukovou sondou
Izolovaná stáčacia
plocha zvedená do
izolovanej havarijnej
betónovej nádrže
o objeme 18 m3
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Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Hydroxid vápenatý

3x1,82 m3

Prevádzkové JP
nadzemné
plastové

Vápenný hydrát
práškový

3x53 m3

JP nadzemné
oceľové

Tuhá forma

JP oceľové sudy
JP originálne
prepravné obaly

JP záchytné nádrže
oceľové o objeme
2x0,26 m3, 1x0,032 m3,
2x0,432 m3,
3x0,053 m3

Vápenné hospodárstvo

Manipulačný priestor
olejov, tukov a PHM pri
kotolni ČOV

Motorový olej,
prevodový olej,
farby a riedidlá,
odpadový olej

3x0,2 m3
3x0,2 m3
1x0,038m3

Oceľové sudy,
Protipožiarna
skriňa na farbyvanička

5x1,0 m3

Manipulačný priestor
skladovania HCl

HCl

1x1,0 m3

JP nadzemné
plastové
kontajnery

1x1,0 m3

Plávajúce ropné
znečistenia

2x60 m3

Olejové hospodárstvo

Chemický stupeň čistenia

Reaktory olejového
znečistenia R1 a R2

2x12,4 m3

Odpadový olej

12 14,4 m3

Chemikálie
(flokulant)

2x6,3 m3

Dvojplášťové
JP nadzemné
oceľové

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia
Vyspádovaná betónová
plocha miestnosti
s odvodom
kanalizáciou na ČOV

4 záchytné vozíky
z ocele o celkovom
objeme 1,0 m3
JP záchytné nádrže
oceľové o objeme
5x1,01 m3,
Záchytná nádrž
podzemná betónová
o objeme 1,69 m3,
JP záchytná nádrž
nadzemná plastová
o objeme 1,1 m3
Havarijná nádrž
betónová
o objeme 72 m3.
Nádrže vyčistené
a zaslepené pre
zamedzenie ďalšieho
použitia

Prevádzková
jednoplášťová
nadzemná
oceľová
Skladovacia
dvojplášťová
nadzemná
plastová

Havarijná nádrž
betónová o objeme
18,6 m3 izolovaná
fóliou Ekoplast 806 hr.
1,5 mm

Jednoplášťová
nadzemná
oceľová

Nádrže vyčistené
a zaslepené pre
zamedzenie ďalšieho
použitia

Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS Čaňa

Manipulačný priestor
olejov, tukov a PHM

Prevádzkový olej,

0,2 m3

JP oceľový sud

Odpadové oleje

1,0 m3

JP nadzemná
oceľová

Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS ZPO 1

Záchytná vaňa pod
sudom
o objeme 0,2 m3.
JP záchytná nádrž
oceľová vaňa ZON 0,2
o objeme 1,0 m3
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Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Manipulačný priestor
olejov, tukov a PHM

Prevádzkové oleje,
mazivá,
odpadový olej

5x0,2 m3

JP oceľové sudy,
JP originálne
prepravné obaly

5 7x1,0 m3

JP nadzemné
oceľové vane pod
kontajnermi
JP nadzemné
plastové
kontajnery

Manipulačná plocha
s chemikáliami
ošetrovania chladiaceho
okruhu

Chemikálie
na úpravu
cirkulačnej vody

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia
Záchytné vane
JP záchytná nádrž
oceľová pod sudmi
o objeme 3x0,25 m3
JP záchytné nádrže
vane pod kontajnermi
oceľové o objeme
5 2x1,023 m3,
JP záchytné nádrže
plastové o objeme
3x1,0 m3, 2x1,73 m3

Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS ZPO 2

Manipulačný priestor
olejov, tukov a PHM

Manipulačná plocha
s chemikáliami
ošetrovania chladiaceho
okruhu

Prevádzkové oleje,
mazivá,
odpadový olej

Chemikálie
na úpravu
cirkulačnej vody

2 6x0,2 m3

JP oceľové sudy,
JP originálne
prepravné obaly

JP záchytné nádrže
oceľové vane pod
sudmi o objeme 2 x
0,25 m3, 3,5 m3
betónová záchytná
vaňa nádrž o objeme
3,5 m3

6x1,0 m3
1x0,2 m3

JP nadzemné
oceľové pojazdné
vane
JP nadzemné
plastové
kontajnery

JP nadzemné oceľové
pojazdné vane
JP záchytné nádrže
oceľové o objeme
3x1,17 m3, 4x1,32 m3

Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS Oceliarne
Záchytné vane pod
sudmi
o objeme 5 x 0,25 m3
Oceľová nádrž ZON
0,2m3.
Manipulačný priestor
olejov, tukov a PHM

Prevádzkové oleje,
mazivá,
odpadový olej

10 5 x0,2 m3

JP oceľové sudy,
JP originálne
prepravné obaly,

1x1,2 m3

JP nadzemná
oceľová nádrž
3

1x1,125 m
Manipulačná plocha
s chemikáliami
ošetrovania chladiaceho
okruhu

Chemikálie
na úpravu
cirkulačnej vody

JP nadzemná
oceľová

2x1,0 m

JP nadzemné
plastové
kontajnery

1 x 0,27 m3

JP plastová
záchytná vaňa

3

Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS Studenej valcovne

JP záchytné nádrže
oceľové o objeme
6x0,25 m3, 4x0,275m3,
JP záchytná nádrž
oceľové
o objeme 1,2 m3
JP nadzemná oceľ
oceľová nádrž vaňa
o objeme 1,125 m3,
JP plastová záchytná
nádrž o objeme 1,14 m3
JP plastová záchytná
vaňa
o objeme 0,27 m3
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Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

4 3 x0,2 m3
Manipulačný priestor
olejov, tukov a PHM

Prevádzkové oleje,
mazivá,
odpadový olej
1x1,56 m3

Manipulačná plocha
ošetrovania
chladiaceho okruhu

Kondicionačné
chemikálie

Chemikálie
Manipulačná plocha
ošetrovania chladiaceho
na úpravu
okruhu
cirkulačnej vody
Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS TŠP

Manipulačný priestor
odpadových olejov

Manipulačný priestor
olejov a tukov

Manipulačná
plocha prípravy
flokulantu
odvodňovacieho
zariadenia

Odpadové oleje

Prevádzkové oleje,
mazací tuk,
odpadový olej

Roztok
flokulantu

Typ nádrže
JP nadzemné
oceľové sudy
JP oceľové sudy,
JP originálne
prepravné obaly

JP nadzemná
oceľová

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia
Záchytné vane
o objeme 3 x 0,2 m3
JP záchytné nádrže
oceľové o objeme
1x0,3 m3, 1x0,15 m3,
2x0,38 m3

JP záchytná nádrž
oceľová
o objeme 1,71 m3
JP oOceľové
záchytné
nádrže o
objeme 2 x
1,035 m3
Plastová záchytná
nádrž o objeme
1 x 0,112 m3

3 x 1,0 m

JP nadzemné
plastové
kontajnery

1x1,0 m3

JP nadzemné
plastové
kontajnery

JP oceľová záchytná
nádrž o objeme 1,0 m3

1x 36 18 m3
2x50 m3
1x11 m3

JP nadzemné
oceľové

JP záchytná nádrž
oceľová vaňa
o objeme 36 m3
prepojená s betónovou
havarijnou nádržou
o objeme 92 m3.
Nádrže odstavené,
vyčistené a zaslepené
pre zamedzenie
ďalšieho použitia.

6 2 x0,2m3
4 x 8kg
plechovka

JP oceľové sudy a
plechovky na
oceľových
záchytných
vaniach
JP oceľové sudy,
JP originálne
prepravné obaly

JP záchytné vane
nádrže oceľové
o objeme 5 x 0,25 m3
1x0,3 m3, 2x0,38 m3,
1x0,15 m3

JP
polypropylénov
á nádrž

Havarijná betónová
nádrž o objeme 8
m3 tvorená odlahou
budovy lisu,
ošetrená izolačným
náterom proti
únikom ZL,
vyspádovaná do
zbernej nádrže
o objeme 0,18 m3.

3

1m3
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Súčasť
technologického
zariadenia
odvodňovania
okovinového kalu

Znečisťujúca
látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Okovinový
kal

50 m3

JP oceľová
nádrž

Chemikálie
Manipulačná plocha
ošetrovania chladiaceho
1 x 1,0 m3
na úpravu
okruhu
cirkulačnej vody
Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS Vysokých pecí

Manipulačný priestor
olejov, tukov a PHM

Prevádzkové oleje,
odpadové oleje,
mazacie tuky

6 4x0,2 m3

Manipulačná plocha
ošetrovania chladiaceho
okruhu s chemikáliami

Chemikálie
na úpravu
cirkulačnej vody

2x1 m3
1x0,328 m3

JP nadzemné
plastové
kontajnery

JP nadzemné
oceľové sudy
JP oceľové sudy,
JP originálne
prepravné obaly

JP nadzemné
plastové
kontajnery

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia
Havarijná
betónová nádrž o
objeme 50 m3
tvorená podlahou
pod
sedimentačnou
nádržou, ošetrená
izolačným
náterom proti
únikom ZL
vyspádovaná do
zbernej nádrže
o objeme 0,18 m3.
JP oceľová záchytná
nádrž o objeme 1,0 m3
Záchytné vane oceľové
o objemoch
3 x 0,26 m3,
1 x 0,6 m3,
1 x 0,3 m3,
JP záchytné nádrže
oceľové
o objeme 2x0,26 m3,
JP záchytné vane
nádrže plastové
a oceľové o objeme
2x1,7 m3 ,
2 x 1,0 m3,
1x0,328 m3,
2 x 0,26 m3,
3 x 1,0 m3
1 x 0,54 m3,
1 x 0,45 m3,

Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS Aglomerácia
Manipulačný priestor
olejov, tukov a PHM

Prevádzkové oleje,
mazivá,
odpadový olej

1 x 0,4 m3
1 x 0,26 m3
2x0,2 m3

JP nadzemné
oceľové sudy
JP oceľové sudy,
JP originálne
prepravné obaly

JP záchytné vane
nádrže oceľové
o objeme och
1x0,259 m3,
1x0,40 m3

Prevádzka Vodné hospodárstvo - ČS Granulácia

Manipulačná plocha
dávkovacej stanice
chemikálii s
chemikáliami

Chemikálie
na úpravu vratnej
vody, tuky a oleje

2x1,0 m3
1x0,32 m3

JP plastový
kontajner

JP záchytné nádrže
vane plastové
a oceľové o objeme
1x1,7 m3, 1x0,25 m3
1 x 0,26 m3,
JP záchytná nádrž
vane oceľová
o objeme 0,54 m3

Miesto skladovania

Znečisťujúca látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Zabezpečenie ochrany
životného prostredia

Prevádzka Distribúcia Elektrickej energie
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Tepláreň – nová
kompresorová stanica
NKS

Oleje a mazacie
tuky

3x0,2 m3

JP nadzemné
oceľové sudy

Kompresorový olej

10 l

JP originálne
prepravné obaly

Rozvodňa T02
Transformátory T1, T2,
T3, T4, T5, T50, T51,
T10/20

Transformátorový
olej

T1 = 11,64 m3
T2 = 9,50 m3
T3 = 9,50 m3
T4 = 11,42 m3
T5 = 10,35 m3
T50= 14,50 m3
T51= 10,35 m3

JP nadzemné
oceľové

Dieselagregát

Nafta

0,325 m3

Manipulačný priestor
T40/70

Oleje a mazacie
tuky
Petrolej PS 2
Neinhibidované
transformátorové
oleje

Manipulačné plochy
VVN a VN rozvodní
T02, T40//70, T30,
T50, T60

Olejové hospodárstvo
a revízna veža

Rozvodňa
T01 400 kV
transformátor
T01, T02, 400 kV

Rozvodne T60 a T60R10
Transformátory T101,
T102, T103, T104, NT,
ZT

JP nadzemnáé
oceľováé

0,256 m3

JP nadzemné
plastové nádoby

4x20 m3
1x4,0 m3

JP nadzemné
oceľové

Odpadové
transformátorové
oleje

4x20 m3

JP nadzemné
oceľové

Transformátorový
olej
Zaolejované
dažďové vody

2 x 80 m3
T01= 80 m3
T02= 80 m3

JP podzemná
oceľová
JP nadzemná
oceľová

Transformátorový
Olej
Zaolejované
dažďové vody

94 m3
T101=17,70 m3
T102=12,92 m3
T103=16,79 m3
T104=16,79 m3
NT=1,6 m3
NT=1,6 m3

JP nadzemné
oceľové

Záchytná vaňa
oceľová
o objeme 0,3 m3
Záchytné nádrže
oceľové
1x0,26m3, 2x0,33m3
Záchytné nádrže
oceľové
3x0,02 m3, 2x0,033 m3,
1x0,0216 m3
Záchytné betónové
vane nádrže ošetrenej
izolačným náterom
s odvodom do
2 ks dvojplášťových
havarijných nádrží
navzájom prepojených
s celkovým objemom
21 m3 s monitorovacou
sondou únikov
Záchytná vaňa nádrž
oceľová jednoplášťová
o objeme 0,378 m3
Záchytná vaňa oceľová
o objeme 0,3 m3
Betónová manipulačná
plocha s náterom
Sikaflor s odvodom do
kanalizácie a na ČOV.
Nádrže sú v havarijnej
nádrži o objeme 80 m3
Betónová manipulačná
plocha s odvodom do
železobetónovej
havarijnej nádrže
o objeme 85,25 m3,
ošetrené izolačným
náterom Sikaflor.
Záchytné oceľové vane
nádrže s odvodom do
havarijnej nádrže
o objeme 146,6 293 m3
izolovanej náterom
XYPEX. Monitorované
diaľkovo.
Záchytné olejové vane
betónové nádrže
s odvodom do
havarijnej nádrže
o objeme 51,2
65,7 m3, ošetrenej
izolačným náterom
XYPEX.
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Rozvodňa T10/20
Transformátory T2,
T3,T4

Transformátorový
olej

62,36 m
T2=12,18 m3
T3=12,18 m3
T4=7,85 m3

JP nadzemné
oceľové

Rozvodňa T30
Transformátory T1, T2

Transformátorový
olej

45,91 m3
T1=17,70 m3
T2=20,45 m3

JP nadzemné
oceľové

Transformátorový
olej

117,5 m3
T1=12,27 m3
T2=12,27 m3
T1=12,75 m3
T1=10,44 m3
T2=10,44 m3

JP nadzemné
oceľové

Rozvodňa T50
Transformátory T2, T3,
T4 TM1

Transformátorový
olej

63,3 m3
T102=17,70 m3
T103=20,45 m3
T104=20,45 m3

JP nadzemné
oceľové

Rozvodňa T90
Transformátory T1, T2
a tlmivky

Transformátorový
olej

43,2 m3
TR1 = 8,6 m3
TR2 = 8,6 m3

JP nadzemné
oceľové

Rozvodňa T40, T70
a T80
Transformátory T40/T1,
T40/T2, T70/T1,
T80/T1,
T80/T2

ČOV Sokoľany
Transformátory
T01, T02, T4

Transformátoro
vý olej

3,5 m3

JP nadzemné
oceľové

11,0 m3
CHÚV Krásna
Transformátory
T1, T2, T3, T4

Transformátoro
vý olej

4,7 m3

JP nadzemné
oceľové

Záchytné betónové
vane nádrže s odvodom
do havarijnej nádrže
o objeme 220,0 m3,
ošetrene izolačným
náterom Sikaflor.
Záchytné betónové
vane nádrže s odvodom
do havarijnej nádrže
o objeme 31,02 m3,
ošetrene izolačným
náterom Sikaflor.
Záchytné betónové
vane nádrže s odvodom
do havarijnej nádrže
o objeme 27,0 m3
ošetrene izolačným
náterom Sikaflor.
Záchytné betónové
vane nádrže s odvodom
do havarijnej nádrže
o objeme 28 29,4 m3
ošetrene izolačným
náterom Sikaflor.
Záchytná nádrž vaňa
železo betónová
s odvodom do
havarijnej nádrže
o objeme 9 12,5 m3 ,
ošetrene izolačným
náterom XYPEX.
Záchytné betónové
vane s odvodom
do dvoch
havarijných nádrží
o objeme 2 x 21,84
m3
ošetrené izolačným
náterom
Záchytné betónové
vane ošetrené
izolačným náterom
s odvodom
do havarijnej
nádrže o objeme
20,0 m3
Záchytné betónové
vane ošetrené
izolačným náterom
s odvodom
do havarijnej
nádrže o objeme
4,7 m3
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Transformátoro
vý olej

Znečisťujúca látka

1,4 m3

Skladovacia
kapacita

JP nadzemná
oceľová

Typ nádrže

Záchytná betónová
vaňa ošetrená
izolačným náterom
s odvodom
do havarijnej
nádrže o objeme
1,65 m3
Zabezpečenie ochrany
životného prostredia

Prevádzka Ttechnické plyny
Olejové hospodárstvo
agregátov kyslikárne,
súčasť technologického
zariadenia

Manipulačná plocha
ošetrovania chladiaceho
okruhu Kyslikárne s
chemikáliami

Prevádzkové oleje
Oleje a mazivá

Chemikálie na
úpravu cirkulačnej
vody

TKN1, TKN2,
TKN3, TKN4
4x2 m3
TKO1, TKO2,
TKO3, TKO4,
TKO5
5x4 m3

3x1,02 m3
1x 0,225 m3

Oleje a mazivá
8x0,2 m3
3x1,0 m3

Manipulačná plocha č.2

Olejové hospodárstvo
Plynojemu VPP

JP plastový
kontajner

6x0,2 m3

Manipulačná plocha č.1

Olejové hospodárstvo
ťažkého Ústredný sklad
vykurovacieho oleja

JP nadzemné
oceľ

Ťažký vykurovací
olej
Benzín

5 x 4 000 m3

JP nadzemné
Oceľ
JP plastové
kontajnery

JP nadzemné
oceľ

Tesniaci olej

250 m3

JP nadzemná
oceľ

Tesniaci olej

9,5 10 m3
38 40 m3

JP nadzemná
oceľ
JP nadzemná
oceľ

Opotrebovaný
tesniaci olej

47,5 50m3

JP nadzemná
oceľ

Betónová podlaha
s múrikmi ošetrená
izolačným náterom
s vyspádovaním
do zberných
havarijných nádrží.
Plastovéá záchytneá
nádrže vane o objeme
3x1,2 1,077 m3
Plastová záchytná
nádrž vane o objeme
1x0,22 0,3 m3
Záchytné nádrže vane
oceľové jednoplášťové
o objeme
2x0,286 m3,
2x0,4 m3
Záchytné nádrže vane
oceľové jednoplášťová
o objeme
4x0,3 m3
3 x 1,0 2x1,035 m3
Manipulačné plocha
z betónu vyspádovaná,
odvod do kanalizácie
cez odlučovač olejov.
Manipulačná plocha a
nádrže vyčistené,
odpojené, zamedzene k
ďalšiemu použitiu
Havarijná nádrž
o objeme 285 m3.
Manipulačná plocha
z betónu s výstužou
a izoláciou Ekoplast
proti ropným látkam.
Manipulačná plocha
z betónu s izoláciou
Ekoplast proti ropným
látkam, s odvodom
do havarijnej nádrže
o objeme 89 m3,
havarijná nádrž
s izoláciou Ekoplast
stáčacieho stanovišťa
tesniaceho oleja
11,0 m3
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JP podzemné
betón
JP podzemné
betón
JP nadzemná
oceľ (kontajner)

Vápenné mlieko
(acetylénový kal)

4 x 180 m3
2 x 16 m3

Karbid vápnika

1 000 kg

Technické plyny
Zberné nádrže
fenolčpavkových vôd

Kondenzát
z rozvodov KP

3x4,5 m3
13 12x 0 m3
23 22x32 m3
6x50 m3

DP podzemné
oceľové

Miesto skladovania

Znečisťujúca látka

Skladovacia
kapacita

Typ nádrže

Acetylénka
Acetylénová stanica

Nádrže sú vybavené
signalizáciou úniku
preplnenia.
Kontajner uzavretý
pod pretlakom dusíka.
43 45 x oceľová
dvojplášťová nádrž
s indikáciou priesaku do
medziplášťového
priestoru
Zabezpečenie ochrany
životného prostredia

Prevádzka Údržba
Manipulačná plocha
Úložný priestor haly
OD8

Oleje a mazacie
tuky

13x0,2 m3

JP oceľové
sudy, originálne
prepravné obaly

Príručný sklad horľavých
kvapalín haly OD8

Farby a riedidlá

4 m3

originálne
prepravné obaly

Oleje a mazacie
tuky

6 x 10 l
1 x 20 l
1x5l
25 x 8 l

Farby a riedidlá
Odmasťovadlá
Oleje, mazivá,
farby, riedidlá,
odmasťovadlá

2 x 10 l
12 x 8 l
19 x 0,7 l
0,5 m3

Príručný sklad
v prístavku haly Teplárne

Sklad Manipulačná
plocha medzi
CHV2 a CHV4

Príručný sklad
horľavých kvapalín
medzi
CHV2 a CHV4

Oleje a mazacie
tuky

Oleje, mazacie tuky
farby, riedidlá,
odmasťovadlá,
lepidlá

2 x 1,0 m3
4 3 x0,2 m3

7 m3

JP nadzemné
oceľové (sudy,
bandasky,
plechovky)
JP nadzemné
oceľové (sudy,
bandasky,
plechovky)
originálne
prepravné obaly
JP nadzemné
oceľové sudy
(sudy,
bandasky,
plechovky)
originálne
prepravné obaly

Originálne
prepravné obaly

Záchytné oceľové
nádrže vane o objeme
3x0,66 m3, a 0,27 m3,
2x0,259 m3,0,036 m3,
1x0,11 m3, 1x0,01 m3
Záchytné oceľové
nádrže o objeme
3x0,726 m3, 2x0,12 m3
Záchytná vaňa oceľová
o objeme 0,259 m3
Záchytné nádrže vane
tvorené vaničkovými
regálmi o objeme
0,015
4x0,011 m3,
1x0,049 m3
Záchytné oceľové
nádrže vane o objeme
2 x 1,0 m3 a
2 x 0,4 m3,
2x0,24 m3,
2x0,27 m3
Záchytné nádrže
o objeme
1x0,325 m3,
2x0,022 m3,
1x1,08m3,
1x0,259 m3,
1x0,288 m3
umiestnené na
betónovej podlahe
Betónová podlaha
43 m2 ošetrenej
izolačným náterom
Disbon 404
s vyspádovaním do
zbernej nádrže
o objeme 0,072 m3.
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ČOV Sokoľany
Transformátory
T01, T02, T4

Transformátorový
olej

3,5 m3
T1= 1,36 m3
T2= 1,36 m3

JP nadzemné
oceľové

11,0 m3

CHÚV Krásna
Transformátory
T1, T2, T3, T4

T1= 3,74 m3
T2= 3,74 m3
T3= 1,06m3
T4= 1,06m3
Transformátorový
olej

JP nadzemné
oceľové

4,7 m3
4,1 m3

ČS Čaňa
Transformátor T1

Transformátorový
olej

T1=1,4 m3
T1=1,22 m3

JP nadzemná
oceľová

Záchytné betónové
nádrže vane
s odvodom do dvoch
havarijných nádrží
o objeme
2 x 21,84 m3, ošetrené
izolačným náterom
Sikaflor.
Záchytné betónové
nádrže vane
s odvodom
do havarijnej nádrže
o objeme 20,0 m3,
ošetrené izolačným
náterom Sikaflor.
Záchytné betónové
nádrže vane
s odvodom
do havarijnej nádrže
o objeme 4,7 m3,
ošetrené izolačným
náterom Sikaflor.
Záchytná betónová
nádrž vane s odvodom
do havarijnej nádrže
o objeme 1,65 m3,
ošetrené izolačným
náterom Sikaflor.

JP – jednoplášťová; DP - dvojplášťová

N)

OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV KONANIA
P. č.
1.
2.
3.
4.

O

Zoznam účastníkov konania
Ing. Miloš Fodor, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
Okresný úrad Košice – odbor starostlivosti o ŽP, Komenského č. 52, 04 001 Košice
Okresný úrad Košice okolie – odbor starostlivosti o ŽP, Hroncová č.13, 04 001 Košice
Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice Šaca

STRUČNÉ
ZHRNUTIE
ÚDAJOV
A INFORMÁCIÍ
UVEDENÝCH
V PREDCHÁDZAJÚCICH BODOCH, VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÝM
SPÔSOBOM NA ÚČELY ZVEREJNENIA

P. č. Zhrnutie

Identifikácia žiadateľa:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

Zdôvodnenie žiadosti:
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Predmetom predloženej žiadosti o zmenu platného rozhodnutia IPKZ ČOV Sokoľany- DZ
Energetika č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 v znení ďalších vydaných zmien v zmysle zákona
č. 39/2013 Z.z. o IPKZ je:
-

predĺženie platnosti súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pozostávajúcej z ich
prepravy pre časti prevádzkových súborov (PS) samostatných úsekov nachádzajúcich sa
v pôsobnosti územného obvodu Okresného úradu Košice a územného obvodu Okresného
úradu Košice - okolie.

-

úprava, aktualizácia časti tabuľky č.1 skladovania znečisťujúcich látok na prevádzkach DZ
Energetika spol. U. S. Steel Košice, s.r.o. z dôvodu zosúladenia objemov skladovacích
nádrži s obsahom schválených Plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade
ich úniku uvedených prevádzok.

Ostatné údaje žiadosti sú bez zmeny
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P)

PREHLÁSENIE

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:
(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Dátum 01. 06. 2020

Ing. Miloš Fodor
GM pre environment

Pečiatka alebo pečať podniku:
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Prílohy k žiadosti:
Údaje s označením „utajované a dôverné“

1.

P. č.
-

Názov a hodnota dôverných údajov
-

Ďalšie doklady

2.

P.č.
1.
P. č.

2.
P. č.
3.

3.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ďalšie doklady :
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním
žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
Druh povolenia,
Zložk
Dátum Platno Číslo jednacie príslušného
súhlasu, rozhodnutia,
a ŽP
vydania sť do
spisu
atď., kto vydal
Doklad o zaplatení správneho poplatku
Bez správneho poplatku

Zoznam použitých skratiek a značiek
Použitá skratka a značka
USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o.
NNO- nie nebezpečný odpad
NO- nebezpečný odpad
ČS – čerpacia stanica
ČOV Sokoľany – čistiareň odpadových vôd
DZ – divízny závod
CHÚV Krásna – chemická úpravňa priemyselnej vody

Príloha č.
Príloha č.

Príloha č
-

